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Tárgy: Az uniós Erasmus+ program jövője 

2017-ben ünnepeljük az Erasmus, az Unió egyik legsikeresebb és legismertebb programja 
létrehozásának 30. évfordulóját. Az elmúlt 30 év során a program jelentős változásokon ment 
keresztül, és mintegy 9 000 000 hallgató, gyakornok, önkéntes, tanár, dolgozó, oktató és ifjúságsegítő 
magánéletére és szakmai életére volt hatással. 

A 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben a program forrásait 40%-kal emelték, a 2020-ig 
hátralévő évekre pedig egy kiegészítő költségvetési növelés is várható. Ugyanakkor a program 
továbbra is csak az európai polgárok elenyésző része számára érhető el (a Bizottság információi 
szerint például az uniós fiatalok csupán 5%-a vette igénybe a programot) és a forráshiány számos 
magas színvonalú projektet foszt meg a finanszírozástól. E sajnálatos helyzet frusztráció érzését kelti 
az európai polgárokban, akik magasabb elvárásokat támasztanak a programmal szemben.  

Ennek megfelelően – és különös tekintettel a jelenlegi politikai környezetre – az Erasmus+ program 
létrejöttének 30. évfordulója nemcsak ünneplésre ad alkalmat, hanem arra is, hogy elgondolkozzunk 
azon, miként javítható a program működése annak érdekében, hogy az még nagyobb hatással 
lehessen az uniós polgárok, különösen fiataljaink életére.  

A fentiek fényében arra kérjük a Bizottságot, hogy válaszoljon a következő kérdésekre: 

1. Tekintettel félidős felülvizsgálatára és a 2020 utáni programok új generációjával kapcsolatos 
jövőbeli tárgyalásokra, milyen mennyiségi és minőségi változtatásokra van szükség annak 
érdekében, hogy a program inkluzívabb legyen és több uniós polgár számára váljon elérhetővé? 
Milyen programelemeket szükséges elvetni, javítani, megerősíteni vagy bevezetni? 

2. Úgy tűnik, hogy széles körű politikai támogatás övezi azt, hogy a program 2020 utáni generációja 
a jelenleginél ambiciózusabb célokat tűzzön ki maga elé, különös tekintettel a hallgatói 
mobilitásra. Ezzel párhuzamosan a program bővül, és támogatást nyújt új tevékenységek és 
politikai kezdeményezések számára (ilyenek például az Erasmus Pro és az Európai Szolidaritási 
Testület). A Bizottság véleménye szerint milyen pénzügyi és költségvetési reformokra van 
szükség ahhoz, hogy e kiemelt uniós program elérhesse nagyratörő céljait? 
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